Č.j.: T/15761/2020
Vyřizuje: Alena Caltová
M. F.
664 23 Čebín
V Sedlčanech 17. srpna 2020
Poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)
Dne 5. srpna 2020 byla Městskému úřadu Sedlčany prostřednictvím datové schránky doručena
žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, zaevidována pod číslem
jednacím T15761/2020.
Otázka č. 1:
„Jakých částí ulic se v k. ú. dotkne oprava, výstavba chodníků, kolik má úseků a o jaké je celkové
délce oprav chodníku, která stavební firma stavbu provádí, kdy proběhlo první stavební řízení
o vydání stavebního povolení; byla sepsána smlouva o zhotovení díla; žádám o připojení jedné kopie
smlouvy; na jakou finanční částku je celá výstavba chodníku odhadována, který odhadce odhadoval
odhad ceny výstavby chodníků, od kdy výstavba začala a kdy má být výstavba ukončena?“
Odpověď k otázce č. 1:
V současné době neprobíhá žádná výstavba chodníku, která by byla investiční akcí města Sedlčany.
Přehled investičních akcí z rozpočtu města Sedlčany vyčtete z výdajové části rozpočtu zveřejněné
na www stránkách města (https://www.mesto-sedlcany.cz/cs/mesto-sedlcany/rozpocet-mesta/ ).
Otázka č. 2:
„Obec kolik eviduje svých OZV obecně závazných vyhlášek, kdy byla sepsána první obecně závazná
vyhláška. Do kdy trvá doba účinnosti, platnosti vyhl…? A čeho se vydané OZV obecně závazné vyhl.
týkají? Název a typ vyhl. Jaké Obec eviduje zákonem stanovené poplatky a jak je stanoven sazebník
cen, název, cena a typ poplatku?“
Odpověď k otázce č. 2:
Veškeré žádané informace v této otázce jsou dostupné (zveřejněny) na www stránkách města
(https://www.mesto-sedlcany.cz/cs/mesto-sedlcany/nařízení, vyhlášky a předpisy - vyhlášky/ ).
Otázka č. 3:
„Obec; kolik eviduje od roku 2015 do roku 2019 veřejných zakázek, v jakých celkově nejvyšších
finančních nákladech a čeho se zejm. týkají?“
Odpověď k otázce č. 3:
Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek § 2 je veřejnou zakázkou zakázka
na dodávky podle § 14 odst. 1, veřejná zakázka na služby podle § 14 odst. 2, veřejná zakázka
na stavební práce podle § 14 odst. 3, koncese na služby podle § 174 odst. 3 nebo koncese na stavební
práce podle § 174 odst. 2. Z dalšího pak vyplývá, že jde o významný rozsah pořizování dodávek,
služeb a stavebních prací. Veřejné zakázky města jsou dle aktuální právní úpravy evidovány a řádně
uveřejněny na profilu zadavatele včetně veškerých povinně zveřejňovaných dokumentů. Ve Vámi
dotazovaném období město Sedlčany využívalo profil zadavatele, který naleznete na adrese:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/mesto-sedlcany

a na
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM457796048/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-457796048.
Otázka č. 4:
„Jaký typ, druh služby, občanům Obec poskytuje, nabízí? Název a typ poskytovaných služeb
občanům?“
Odpověď k otázce č. 4:
Služba pro veřejnost prováděná na Turistickém informačním centru Sedlčany.
Placené služby:
• Kopie /tisk (černobíle) formát A4
• Skenování
• Internet
Neplacené služby:
Turistické informační centrum Sedlčany zajišťuje informační činnost a služby z oblasti cestovního
ruchu v rámci sedlčanského regionu. Vytváří a zajišťuje tištěné propagační materiály a propaguje
region na sociálních sítích. Poskytovanými službami je ohodnoceno a klasifikováno Asociací
turistických informačních center kategorií "B", což kromě garantování kvality úrovně rozsahu
služeb také znamená, že v turistické sezóně je otevřeno denně a informace jsou poskytovány
nejméně ve dvou světových jazycích.
Prodej:
Pohledy, ceniny, suvenýry, regionální produkty, sběratelské předměty, vstupenky na představení
pořádaná KDJS.
Město Sedlčany je taktéž zřizovatelem sociální služby „pečovatelská služba“ (dle § 40 zákona
č. 108/2006 Sb.).
Identifikační údaje o poskytovateli sociální služby: Město Sedlčany, IČO: 00243272, adresa:
náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany, statutární orgán: Ing. Miroslav Hölzel, starosta.
Faktické úkoly plní k tomuto účelu zřízená organizační složka: Pečovatelská služba Sedlčany,
adresa provozovny Tyršova 160, 264 80 Sedlčany, přidělený identifikátor služby 8210005.
Zároveň lze zájemci – občanovi nabídnout, resp. jej nasměrovat i na poskytování jiných typů/druhů
služeb v místě působících, a to dle individuálních potřeb a požadavků.
Přehled poskytovatelů sociálních služeb i služeb návazných, působících v regionu Sedlčanska, je
k dispozici na webu města Sedlčany, záložka „Sociální služby“.
Otázka č. 5:
„Jaké Obec nabízí turistické možnosti, tipy na výlet, ubytování, stravování v obci, jaké jsou možnosti
nákupu základního zboží?“
Odpověď k otázce č. 5:
Město Sedlčany na svých webových stránkách, pod níže vloženým odkazem, nabízí návštěvníkům
ucelený soubor potřebných informací, jako jsou turistické cíle v Sedlčanech a okolí, prohlídkový
okruh městem Sedlčany, výletní trasy, naučné stezky na Sedlčansku, ubytování v Sedlčanech
a okolí, stravovací zařízení v Sedlčanech a okolí, možnosti koupání, informace o vodní přepravě či
rybaření.
https://www.mesto-sedlcany.cz/cs/turistika-3/
Možnosti nákupu:
V obchodní zóně na okraji města (3 supermarkety, obuv, textil).
V centru města (obchody s potravinami, 2 lékárny, drogerie, obuv, textil, galanterie, železářství).
Otázka č. 6:
„Jaké jsou v obci firmy a podnikatelé?“
Odpověď k otázce č. 6:
Město Sedlčany nevytváří a tedy nedisponuje uceleným seznamem místních podnikatelů a firem.
Významné subjekty v uvedné oblasti lze dohledat z dostupných zdrojů na internetu, některé jsou
uvedeny i na www stránkách města.

Otázka č. 7:
„Jaké další obce spadají do územního obvodu obce?“
Odpověď k otázce č. 7:
Do územního obvodu města Sedlčany, které zahrnuje i zástavbu s místním názvem Červený Hrádek,
dále patří osady Doubravice, Hradišťko, Libíň, Oříkov, Sestrouň, Solopysky, Třebnice, Vítěž
a Zberaz. Z výše uvedených osad mají svá katastrální území Sedlčany, Doubravice u Sedlčan,
Hradišťko, Libíň, Oříkov, Sestrouň, Solopysky u Třebnic a Třebnice.
Otázka č. 8:
„Kolik má k. ú. pozemků k pronájmu v jaké celkové ceně, typ a název pronájmu pozemků? Kolik
eviduje k. ú. obce neznámých majitelů pozemků?“
Odpověď k otázce č. 8:
Pozemky, které město Sedlčany nepotřebuje ke své činnosti jsou pronajímány, a to na základě
uzavřených nájemních vztahů. Jedná se převážně o pronájem zemědělských pozemků, kdy jsou
uazvřeny pachtovní smlouvy. Pachtovné činí 3.000,00 Kč/ha/rok. Město propachtovává celkem
26,1064 ha. V případě nezemědělských pozemků je nájemné stanoveno dohodou smluvních stran.
K dnešnímu dni má město uzavřeno 33 smluvních vztahů za cenu 315.000,00 Kč/rok.
Evidenci neznámých vlastníků pozemků eviduje ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových a příslušný katastrální úřad, nikoli obec.
Otázka č. 9:
„Za jakých podmínek Obec dbá podmínky požární bezpečnosti v období zvýšeného nebezpeční
vzniku požáru, co se rozumí místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného
sucha ? Z jakých částí k. ú. hasiči obebírají, přijímají vodu?“
Odpověď k otázce č. 9:
Pojem „doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru“ (např. doba dlouhodobého sucha) je právně
neurčitým pojmem. Pro zabezpečení plnění podmínek požární bezpečnosti v tomto období proto
vydávají příslušné orgány krajů a obcí další předpisy, které upravují podrobnosti zejména v období
zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Pro příslušné území potom „Nařízení“, kterým se stanoví
podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, svědčí o
podrobnostech.
Obsahem Nařízení je především:
• vymezení doby a místa, kdy existuje zvýšené nebezpečí vzniku požáru,
• stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v období sklizně pícnin,
obilovin, slámy a úsušků, jejich posklizňové úpravy a skladování,
• stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při provádění požárně nebezpečných
činností spojených s hospodařením v lesích a rozdělávání ohňů v přírodním prostředí,
• stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v období nepříznivých klimatických
podmínek a specifikace „zakázaných činností“, jako předpoklad pro eliminaci vzniku a
šíření požáru.
Ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o požární ochraně“) vyplývá, že každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku
požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek. Mimo to však zákon o požární ochraně
uvádí řadu dalších povinností pro právnické osoby a fyzické osoby na úseku požární ochrany, které
jsou dále rozvedeny v prováděcí vyhlášce č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.
Podle míry požárního nebezpečí provozované činnosti jsou pak právnické osoby a podnikající
fyzické osoby povinny dodržovat příslušná ustanovení zákona o požární ochraně, a to pro činnosti:
a) bez zvýšeného požárního nebezpečí povinnost dle ust. § 5 a 7 zákona o požární ochraně
b) se zvýšeným požárním nebezpečím dle ust. § 5, 6, 13, 16 a 16a zákona o požární
ochraně

c) s vysokým požárním nebezpečím dle ust. § 5, 6, 6a, 13, 16, a 16a zákona o požární
ochraně.
V uvedeném legislativním předpisu naleznete podstatu dotazovaného.
Např. při žňových pracích mohou nastat okolnosti, kdy tato činnost bude splňovat podmínky
pro začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím. Může se jednat o stav,
kdy na základě aktuální meteorologické situace je plodina vysušena tak, že při kontaktu s jiným
zdrojem zapálení (např. žhavý výfuk vozidla) může dojít ke vzniku požáru. V takovém případě je
naplněna charakteristika činnosti, při níž se používá jiný zdroj zapálení v bezprostřední blízkosti
hořlavých látek, a to ve smyslu ust. § 4 odst. 2 písm. f) zákona o požární ochraně. Provozovatel
činnosti je povinen prostřednictvím osoby s odbornou způsobilostí v požární ochraně stanovit
podmínky požární bezpečnosti, které budou pro danou činnost dostatečné k tomu, aby byla
maximálně eliminována možnost vzniku požáru a a určí druhy a způsob zpracování a vedení pouze
nezbytné dokumentace požární ochrany nebo některých jejích částí.
Při provádění žňových prací dochází k velkému množství požárů, které mají celou řadu příčin.
Mezi nejčastější příčiny vzniku požáru patří:
• mechanické jiskry – např. náraz kamene o žací lištu kombajnu,
• kontakt výfuku s hořlavými látkami nebo odlétající jiskry z výfuků automobilů,
• smykové tření, které vzniká u strojů při jejich posuvném pohybu,
• technická závada na zemědělské technice (kombajny, traktory) – např. prasklá palivová
hadička,
• nedbalost při používání otevřeného ohně – např. odhozený nedopalek cigarety, zaklád
ání ohňů.
Součástí prováděcí vyhlášky o požární prevenci je příloha č. 1, ve které jsou stanoveny bezpečnostní
vzdálenosti volných skladů sena a slámy od vybraných objektů, lesů a komunikací.
Z uvedeného vyplývá, že město Sedlčany jako subjekt rizikové činnosti neprovádí.
Dovolujeme si dále poukázat na to, že obec není subjektem k výkladu zákonů.
Hasiči odebírají vodu především z hydrantů (soustava městské vodovodní sítě), a to v k. ú. Sedlčany.
Otázka č. 10:
„Svazek obcí. Jaký je název do jakého územního obvodu spadá? Jak vysoké má finanční náklady
provozu za roky 2015 až 2020?“
Odpověď k otázce č. 10:
Vše je dostupné na www stránkách subjektu Sdružení obcí Sedlčanska, případně dotazem na tento
subjekt práva.

Alena Caltová
sekretariát Městského úřadu Sedlčany

